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SELO VERDE
O papel utilizado pela Câmara 
provém de madeira certifica-
da pelo Conselho Brasileiro 
de Manejo Florestal (Forest 
Stewardship Council – FSC).

Plenário discute novo rateio 
do FPE e criação de municípios
Pauta inclui MP 606, que autoriza recursos federais para pré-escolas e filantrópicas conveniadas com prefeituras
O primeiro item da pauta nesta semana no Plenário 
é o projeto que define novas regras de divisão do 
Fundo de Participação dos Estados (FPE). A propos-
ta foi aprovada no Senado em abril, mas o relator 

na Câmara, deputado Júlio Cesar (PSD-PI), pode 
alterar o texto. Adiado por duas semanas, desta vez 
pode ser votado o projeto que estabelece regras para 
a criação de municípios. | 3

A Câmara criou comissão especial 
para analisar 18 projetos de lei so-
bre adolescentes infratores. Metade 

Comissão analisará ampliação 
da internação de jovens infratores

das propostas aumenta o período de 
internação em casos graves. Hoje, o 
prazo máximo é de três anos. | 6 e 7

Comissão veta 
tarifa maior 
para celulares
pré-pagos
Proposta aprovada pela 
Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e 
Informática coíbe a diferença 
abusiva de preços e tarifas 
entre planos de serviço 
pré-pagos e pós-pagos de 
telefonia móvel.  | 4

Convênios poderão
cobrir remédios 
usados em casa 
contra câncer

Seguridade aprova
controle mais
rigoroso da venda
de antibióticos

A Comissão de Seguridade 
Social aprovou proposta que 
obriga os planos privados de 
saúde a cobrir despesas com 
medicamentos de uso oral 
contra o câncer, incluindo 
remédios para o controle de 
efeitos adversos.  | 5

Aprovada pela Comissão de 
Seguridade Social, a proposta 
submete os antibióticos ao 
mesmo controle que hoje 
recai sobre os medicamentos 
psicotrópicos e os  
entorpecentes.  | 5

Menores internos no Centro de Atendimento Juvenil Especializado, em Brasília

Câmara celebra
o Dia Mundial do 
Meio Ambiente  | 2

Deputados cobraram ontem, 
em sessão solene realizada 
pela Câmara, a aprovação de 
propostas que contribuam 
para o fortalecimento da 
Defensoria Pública no País. O 
presidente Henrique Eduardo 
Alves ressaltou o papel das 
defensorias de garantir a todos 
o acesso à Justiça.  | 8

A CPI da Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes 
realiza hoje o seminário 
“Proteção das Crianças e 
Adolescentes no Contexto 
dos Megaeventos Esportivos”. 
O encontro, aberto ao 
público, terá a presença de 
autoridades, parlamentares e 
especialistas.  | 8

Deputados pedem
fortalecimento
das defensorias

CPI debate 
a proteção 
das crianças
durante a Copa

Laycer Tomaz

LEIA NO 
CELULAR
Saiba como | 8 
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Tráfico de Pessoas 
A CPI do Tráfico de Pessoas dis-

cute o tráfico de travestis no Brasil. 
Plenário 15, 10h

Reunião de líderes
Discussão da pauta da semana. 

Gabinete da Presidência, 11h

Meio Ambiente
A Comissão de Meio Ambiente 

debate o PL 4119/12, que dispõe so-
bre a liberação da pesca na Estação 
Ecológica de Tamoios, entre Angra 
dos Reis e Parati (RJ). Plenário 8, 
14h

Transportes
A Comissão de Viação e Trans-

portes debate o tema “Projeto da 
Rede Nacional de Transporte Rodo-
viário Interestadual e Internacional 
de Passageiros”. Plenário 11, 14h

Pessoas com deficiência 
A Comissão de Desenvolvimen-

to Econômico promove o seminário 
sobre os 22 anos da lei de cotas e do 
ano ibero-americano de inclusão da 

O Dia Mundial do Meio Ambien-
te, 5 de junho, e o aniversário de 10 
Anos do Comitê de Gestão Socioam-
biental - EcoCâmara - serão celebra-
dos com uma ampla programação, 
que inclui sessão solene, exposições, 
seminário, palestra e distribuição de 
mudas. A abertura oficial será hoje, 
às 15h, no Hall da Taquigrafia, com 
o lançamento da exposição “Cerrado: 
uma riqueza ameaçada”, no Espaço 
do Servidor.

A exposição traz informações 
sobre a importância desse bioma e 
denuncia a velocidade com que suas 
riquezas vêm sendo destruídas nas 
últimas décadas. Realizada em par-
ceria com a Rede Cerrado, a mostra 
poderá ser vista até o dia 20.

Atividades - Na quarta-feira, às 
10h, as duas datas serão lembradas 

LEIA AGENDA 
COMPLETA 
NO CELULAR

pessoa com deficiência no mercado 
de trabalho. Plenário 5, 14h

Propriedade rural
A Comissão de Agricultura de-

bate o andamento dos processos de 
cadastro de propriedades rurais do 
Incra. Plenário 6, 14h30

Exploração sexual
A Comissão de Educação discu-

te o tráfico de pessoas para explo-
ração sexual, de força de trabalho e 
remoção de órgãos, praticadas contra 
crianças e jovens. Plenário 10, 14h30

Previdência
Audiência da Comissão de Segu-

ridade Social debate o tempo de es-
pera de segurados do INSS para pas-
sar por perícia médica. Plenário 7, 
14h30

Futebol
A Comissão de Turismo e Despor-

to discute proposta da OIT destina-
da à revisão no sistema de seleção e 
organização das categorias de base 
nos clubes de futebol. Local a defi-
nir, 14h30

Aeroportos
A Comissão de Trabalho debate a 

política de concessão de áreas opera-
cionais nos aeroportos e seu impacto 

sobre o serviço aéreo público. Plená-
rio 12, 14h30

Canais abertos
Audiência da Comissão de Ciên-

cia e Tecnologia sobre o descumpri-
mento, pelas prestadoras de serviço 
de TV por assinatura, da norma que 
torna obrigatória a transmissão de 
canais abertos de todas as geradoras 
locais. Plenário 13, 14h30

Ciência e Tecnologia
A Comissão Especial sobre o Có-

digo Nacional Ciência e Tecnologia 
debate o tema com a ministra do 
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e 
especialistas. Plenário 9, 14h30,

Saúde pública
A Comissão Especial Financia-

mento da Saúde Pública realiza au-
diência sobre mecanismos de con-
trole, gestão e eficiência para o SUS. 
Local a definir, plenário 7.

Ensino Médio
A Comissão Especial Reformula-

ção do Ensino Médio reúne-se para 
debater o tema com especialista. Lo-
cal a definir, 14h30

Redução de tributos
A comissão mista sobre a MP 

609/13, que reduz a zero as alíquo-

tas de várias contribuições, reúne-se 
para apreciação do relatório. Sala de 
Reuniões 2 da Ala Senador Nilo Co-
elho, Senado, 14h30

Carajás
A Comissão de Minas e Energia 

realiza audiência sobre compensa-
ções econômicas e socioambientais 
aos municípios afetados pelo trans-
porte de minérios na Estrada de Fer-
ro de Carajás. Local a definir, 15h

Santa Maria 
A Comissão Externa Tragédia em 

Santa Maria (RS) realiza audiência 
com representante do National Ins-
titute of Standards and Technology 
– NIST. Local a definir, 15h

Brasil-Europa
Continuação do XX Fórum Bra-

sil-Europa “Brasil e União Europeia 
Construindo o Futuro”. Auditório 
Nereu Ramos, 16h

INSTITUCIONAL | Programação homenageia também os dez anos do EcoCâmara

Câmara comemora Dia Mundial do Meio Ambiente
em sessão solene, e com o o docu-
mentário “Ecos de um Futuro Bra-
sil”.

Na quinta (6), no plenário 8, have-
rá um seminário de preparação para 
a Conferência Nacional de Meio Am-
biente, com o tema “Desafios para 
Implementação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos”. 

Na sexta-feira (7), as atividades 
começam às 9h30, com uma pales-
tra, no auditório do Cefor, sobre 
as principais ações socioambien-
tais da Câmara, seguida de visitas 
técnicas a espaços como o Pátio de 
Resíduos e o Viveiro Aberto. A pro-
gramação é voltada para grupos in-
terno e externo pré-agendados. A 
inscrição pode ser feita pelo tele-
fone 3216-2169 ou por e-mail: eco-
camara@camara.leg.br.

As homenagens começam 
com a inauguração de 
mostra sobre o cerrado

Saiba como | 8 

Gilberto Nascimento
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VOTAÇÕES | Pauta inclui proposta que permite a criação de municípios, proibida desde 1996

Plenário pode votar novo rateio do FPE
Marcello Larcher

O primeiro item da pauta do Ple-
nário nesta semana é o Projeto de 
Lei Complementar 266/13, que defi-
ne novas regras de divisão do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE). 
Os líderes decidiram incluí-lo en-
tre as urgências que devem ser vo-
tadas, mas isso não significa que a 
proposta será aprovada ainda nessa 
semana, apenas que a discussão vai 
começar.

pode prejudicar estados mais pobres, 
onde as famílias são mais numero-
sas, o que distorceria esse critério.

Pelo texto, ficam mantidos os 
critérios de divisão do FPE até 2015. 
Para 2016 e 2017, é garantido o mes-
mo montante recebido em 2015, com 
atualização pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), principal 
índice de inflação, e metade da va-
riação real do Produto Interno Bru-

to (PIB). Em 2012 foram R$ 61,95 bi-
lhões distribuídos pelo FPE, e estão 
previstos R$ 73,91 bilhões para 2013.

Municípios - Adiado por duas se-
manas, desta vez deve ser votado o 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 
416/08, que estabelece regras para a 
criação, a fusão e o desmembramen-
to de municípios.

A votação do projeto estava ini-
cialmente prevista para o último dia 

14, mas foi suspensa devido à vota-
ção da MP dos Portos (595/12). Como 
regulamenta a Constituição, um pro-
jeto de lei complementar precisa ser 
aprovado por mais da metade dos de-
putados, com no mínimo 257 votos.

O coordenador da Frente Par-
lamentar Mista de Apoio à Criação 
de Novos Municípios, José Augusto 
Maia (PTB-PE), afirmou que o texto 
que será votado é um substitutivo ao 
projeto do Senado, formulado por um 
grupo de trabalho que envolveu di-
versos ministérios. Por isso, disse, o 
texto tem o apoio do governo.

Pré-escola - Também está na 
pauta do Plenário a MP 606/13, que 
autoriza, até o final de 2016, o pa-
gamento com recursos federais de 
convênios entre prefeituras e pré-es-
colas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, sem fins lucrativos.

A medida provisória altera a lei 
que regula o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e Valorização do Magis-
tério (Fundeb, Lei 11.494/07) e vale 
para a educação de crianças de 4 e 
5 anos de idade.

Proposta do FPE 
mantém os critérios 
de divisão até 2015. 
Para 2016 e 2017, o 

montante é atualizado
A proposta foi aprovada no Sena-

do em abril, mas o relator na Câma-
ra, deputado Júlio Cesar (PSD-PI), já 
identificou divergências em relação 
ao texto aprovado pelos senadores. 
Um deles é o critério de distribui-
ção entre estados por menor “renda 
domiciliar”, que, segundo o relator, 

Gustavo Lima

Manifestantes pediram  a aprovação da proposta nas galerias do Plenário, na madrugada do dia 16, durante a votação da MP dos Portos

Renato Araújo

Júlio Cesar vai alterar o texto do Senado

Lara Haje

O coordenador da Frente Par-
lamentar Mista de Apoio à Criação 
de Novos Municípios, José Augusto 
Maia (PTB-PE), prevê que cerca de 
150 cidades sejam criadas no Brasil, 
caso o Congresso aprove o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 416/08, do 
Senado, que estabelece regras para a 
criação, a fusão e o desmembramen-
to de municípios.

Já levantamento feito pelo jornal 
“O Globo” nas assembleias legislati-
vas dos 26 estados estima que, caso 
a proposta seja aprovada, o País vai 
ganhar até 410 novos municípios, 
elevando para quase 6 mil o núme-
ro de cidades brasileiras - hoje são 
5.570.

Porém, conforme Maia, apenas 
150 terão condições de satisfazer os 
critérios de população mínima pre-
vistos no projeto. “Talvez pela ava-
liação do critério econômico esse nú-
mero se reduza ainda mais”, previu. 
“Se a lei tivesse sido votada em 1996, 
dois mil municípios não existiriam 
hoje, por não atingirem esses crité-
rios”, complementou.

Para a criação de municípios, o 
substitutivo ao PLP 416/08 exige a 
realização de Estudo de Viabilida-
de Municipal e de consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações 
envolvidas. Maia acrescentou que, 
para a emancipação, a população 
do novo município deve ser igual 

Deputado prevê criação de 150 municípios se projeto for aprovado

ou superior a seis mil habitantes 
nas regiões Norte e Centro-Oeste; 
8,5 mil habitantes, no Nordeste; e 
12 mil, no Sul e Sudeste.

Além disso, a assembleia legis-
lativa avaliará as condições eco-
nômicas de subsistência do mu-
nicípio. “Não pode ser um distrito 
dormitório, que não tenha ativida-
de comercial ou industrial”, afir-
mou o deputado.

Maia disse que a proposta em 
votação estabelece critérios rígidos  
justamente para evitar a volta da 
“farra de criação de municípios”, am-
plamente denunciada pela imprensa.

A criação de municípios está proi-
bida desde 1996 pela Emenda Cons-
titucional 15.

Proposta enfrenta resistências
O deputado Raul Henry 

(PMDB-PE) acredita que os crité-
rios previstos na proposta “ainda 
são frouxos”. Ele foi um dos 19 de-
putados que votaram contraria-
mente à urgência para a análise 
da matéria.

Na sua visão, o assunto deve 
ser tratado “com muito zelo”, pois, 
entre 1988 e 1996, a criação de 
municípios foi feita de forma ir-
responsável. “Além disso, estudos 
acadêmicos mostram que a eman-
cipação nem sempre traz benefí-
cios econômicos para essas popu-

lações”, completou.
O deputado Chico Alencar 

(Psol-RJ), que também votou con-
tra a urgência do projeto, afirmou 
que os critérios previstos no tex-
to ainda são imprecisos. “Efe-
tivamente, o que é a viabilidade 
econômico-financeira de um mu-
nicípio?”, questionou. 

De acordo com ele, também 
não há clareza sobre quem fará o 
estudo de viabilidade do municí-
pio. “Podem até ser empresas pri-
vadas, com outros interesses mais 
imediatos”, disse. 

Renato Araújo

Maia: projeto negociado com o governo
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CELULARES | Comissão de Ciência e Tecnologia aprova equivalência entre tarifas da telefonia pré e pós-paga

Comissão veta tarifa maior para pré-pagos
A Comissão de Ciência e Tecnolo-

gia, Comunicação e Informática apro-
vou a proposta que coíbe a diferença 
abusiva de preços e tarifas entre os 
planos de serviço pré-pagos e pós-pa-
gos de telefonia móvel (PL 3906/12).

A proposta, de autoria do deputa-
do Felipe Bornier (PSD-RJ), altera a 
Lei 9.472/97, que trata da organiza-
ção dos serviços de telecomunicações.

O relator, deputado Eliene Lima 
(PSD-MT), ressaltou que, apesar de 
os clientes pré-pagos serem maio-
ria, o valor cobrado por minuto nes-
se tipo de plano chega a ser 300% 
superior ao que se paga por minuto 
no pós-pago. “Existe uma discrepân-
cia muito grande entre a modalidade 
pré-paga e a modalidade pós-paga, 
tanto do volume do uso, quanto dos 
preços. Estamos fazendo uma corre-
ção, pois há muita gente ganhando 
em cima disso.”

O substitutivo aprovado acres-
centa à Lei 9.472/97 um parágrafo 
que veda a cobrança de preços e ta-
rifas com diferença abusiva entre os 
planos pré-pagos e pós-pagos dos 
serviços de telefonia, tanto no âm-
bito de uma mesma prestadora de 
serviço quanto comparativamente 
entre prestadoras distintas.

Em relação ao número de usuá-
rios, dados da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) revelam 
que, em abril, quase 80% das mais de 
264 milhões de linhas ativas de tele-

Lima: valor chega a ser 300% superior

Leonardo Prado

fone celular eram pré-pagas.
Redução das tarifas - No entanto, 

mesmo com a aprovação da propos-
ta, a advogada do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec) Ve-
ridiana Alimonte afirma que ainda 
não dá para saber se, na prática, os 
serviços pré-pagos vão ficar mais ba-
ratos. Na opinião do relator, o projeto 
dará a Anatel um instrumento legal 
efetivo para supervisionar os preços 
praticados.

Tramitação - A proposta, que tra-
mita em conjunto com o PL 4524/12, 
segue para análise da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, em caráter conclusivo.

SEGURANÇA | Prazo previsto é de 30 dias

Aprovada mudança em regra
para destruição de drogas

Foi aprovado pela Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado, na semana passada,  
o Projeto de Lei 2902/11, do Poder 
Executivo, que muda procedimentos 
para a destruição de drogas apreen-
didas e para a decretação de indispo-
nibilidade de bens.

O texto inclui dispositivos no Có-
digo de Processo Penal (Decreto-Lei 
3.689/41), no Código Penal (Decreto-
-Lei 2.848/40) e na Lei Antidrogas 
(11.343/06).

Com relação à Lei Antidrogas, o 
texto fixa prazo máximo de 30 dias 
para incineração dos entorpecen-
tes apreendidos, quando não houver 
prisão em flagrante. Quando houver 
apreensão de drogas com prisão em 
flagrante, o juiz terá prazo de 10 dias 
para determinar a destruição e a po-
lícia, 15 dias para incinerar a droga.

Nos dois casos, deverá ser guar-
dada uma amostra dos entorpecentes 

para realização de laudo. Isso, segun-
do o Executivo, garantirá o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.

Indisponibilidade - No caso da 
indisponibilidade de bens, o proje-
to autoriza o Ministério Público, o 
autor da ação penal, o assistente de 
acusação e a autoridade policial me-
diante representação ao juiz a reque-
rer o bloqueio de patrimônio. Hoje, o 
sequestro dos bens pode ser deter-
minado por iniciativa do magistra-
do, em qualquer fase do processo, e 
até mesmo antes de ser oferecida a 
denúncia. O projeto acaba com essa 
possibilidade, mas o relator, deputa-
do Efraim Filho (DEM-PB), apresen-
tou emenda para retomar a redação 
da lei.

Tramitação - O projeto tramita 
em caráter conclusivo e em regime 
de prioridade, e erá analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 

DISCURSOS

O deputado João Ananias (PCdoB-
-CE) registrou sua participação na 3ª 
Women Deliver Conference, ocorrida 
entre 28 e 30 de maio em Kuala Lum-
pur, na Malásia. O deputado explicou 
que o encontro contou com represen-
tantes de vários países, com o obje-
tivo de debater as políticas de saúde 
da mulher.

Ananias afirmou que, entre os ob-
jetivos de desenvolvimento do milê-
nio, a redução da mortalidade mater-
na, pactuada por diversos países por 
meio das Nações Unidas, ainda não 
foi plenamente contemplada no Bra-
sil. Dados da ONU de 2010 indicam 
que muitos países da América Lati-
na não atingiriam a meta de redução 
prevista para 2015, afirmou.

“A mortalidade materna teve uma 
redução média de 67,5% no Brasil, 
porém, ainda insuficiente para atin-
girmos a meta. O Brasil reduziu mais 
do que a média dos países da América 
Latina e do Caribe, que foi de 41%, 
mas mesmo assim, no ritmo em que 
estamos indo, não atingiremos os ob-
jetivos pactuados”, disse.

Segundo João Ananias, essa pro-

O deputado Camilo Cola (PMDB-
-ES) criticou o contingenciamento de 
suas emendas parlamentares pelo go-
verno federal. Segundo o deputado,  
as emendas foram destinadas à região 
sul do Espírito Santo, que ele repre-
senta na Câmara.

“Não tenho muito que comemorar. 
Sou um deputado que compõe a base 
aliada. Nem por isso fui atendido com 
o pagamento das emendas destinadas 
ao meu estado”, declarou.

Camilo Cola disse que a população 
de Cachoeiro do Itapemirim não pôde 
ver ainda nenhuma das obras que fo-
ram contempladas por suas emendas.  
Segundo ele, na área de saúde, por 
exemplo, não foram atendidas emen-
das destinadas à Santa Casa, ao Hos-
pital Infantil e ao Hospital Evangéli-
co, todos filatrópicos.

“Ultimamente uma sensação de-
sagradável tem me acompanhado 
quando retorno à base política que me 
elegeu. Sinto impotência e uma ponta 
de vergonha por não atingir meus ob-
jetivos, que são anseios dos capixabas 
do sul. O não pagamento das emendas 
no setor da saúde me deixa cada dia 

João Ananias lamenta quantidade 
de mortes maternas no Brasil

Camilo Cola critica não liberação 
de emendas parlamentares

mais decepcionado”, afirmou.
O deputado defendeu uma refor-

ma política que fortaleça partidos e 
valorize a ação dos parlamentares, 
“legítimos representantes” do povo. 
“Precisamos deixar para as futuras 
gerações políticas um arcabouço le-
gislativo que fortaleça as agremia-
ções e impeça a condenável prática 
do toma-lá-dá-cá”, concluiu.

porção de mortalidade, em uma po-
pulação de 200 milhões de habitantes, 
como é o caso do Brasil, representa 
um número bastante elevado de mor-
tes. “Quase 95% das causas de mor-
talidade materna são evitáveis. Isso 
é o que nos revolta, de certa forma. 
Como é que não conseguimos evitar 
esse número exagerado de morte de 
mulheres, se 95% das causas são ple-
namente evitáveis?”, questionou.

João Ananias

Camilo Cola

Gustavo Lima

Gustavo Lima
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SAúDE | Comissão de Seguridade Social e Família aprova proposta que submete os antibióticos ao mesmo controle dos psicotrópicos 

Mais controle na venda de antibióticos

Dr. Jorge Silva diz que o objetivo é reduzir a incidência da resistência bacteriana

A Comissão de Seguridade Social 
e Família aprovou na semana passa-
da proposta que submete os antibi-
óticos ao mesmo controle que hoje 
recai sobre os medicamentos psico-
trópicos (calmantes ou estimulantes) 
e entorpecentes. Conforme a medida, 
eles só poderão ser vendidos median-
te retenção da receita médica pelas 
farmácias.

O texto aprovado é o substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei 6492/06, 
da deputada Sandra Rosado (PSB-
-RN), que havia sido aprovado pela 
Câmara em 2009. Por ter sido alte-
rada pelos senadores, a proposta re-
tornou para análise dos deputados. 
Na Comissão de Seguridade, recebeu 
parecer do relator, deputado Dr. Jorge 
Silva (PDT-ES).

A matéria que saiu da Câmara 
criava uma nova lei para proibir a 
venda de antibióticos sem receita. Em 
vez de criar uma nova legislação, o 
substitutivo do Senado altera a Lei 
5.991/73, que trata do controle sani-
tário do comércio de drogas, medi-
camentos e insumos farmacêuticos.

Segundo Dr. Jorge Silva, a mudan-
ça promovida pelos senadores torna 
mais rigorosa ainda a venda dos an-
tibióticos e vai além da retenção da 
receita médica.

Cuidados - Conforme lembrou o 
relator, as regras atualmente válidas 
para a venda de medicamentos psico-
trópicos e entorpecentes determinam 

que drogarias e farmácias escriturem 
as compras, as vendas e o estoque de 
cada remédio sob controle. Para tan-
to, devem utilizar um livro de regis-
tro específico para anotar todas as 
movimentações realizadas nos esto-
ques.

A notificação de receita tem que 
ser feita em formulários específicos 
e diferenciados. Além disso, a esto-
cagem desses produtos deve ser fei-
ta em locais especiais, separados dos 
demais medicamentos.

“Tal controle limitaria a possibi-
lidade da automedicação e da indi-

cação de antibióticos pelos funcio-
nários de drogarias e farmácias. O 
paciente que apresentar um quadro 
infeccioso deverá obrigatoriamente 
receber a indicação de antibiótico por 
um médico. Isso aumentará a segu-
rança no uso dos antimicrobianos e 
poderá reduzir a ocorrência da resis-
tência bacteriana, fenômeno promo-
vido pelo uso indiscriminado de an-
tibióticos”, explicou Dr. Jorge Silva.

Tramitação - A matéria tramita 
em caráter conclusivo e ainda será 
analisada pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Planos de saúde | Projeto inclui cobertura de procedimentos radioterápicos

Aprovada cobertura de convênios para 
remédios anticâncer usados em casa

Também foi aprovada pela Co-
missão de Seguridade Social e Fa-
mília proposta que obriga os planos 
privados de saúde a cobrir despesas 
com medicamentos de uso oral con-
tra o câncer, incluindo remédios para 
o controle de efeitos adversos rela-
cionados ao tratamento.

O texto aprovado também inclui a 
cobertura de procedimentos radiote-
rápicos para tratamento de câncer e 
hemoterapia, desde que estejam re-
lacionados à continuidade da assis-
tência prestada por meio de inter-
nação hospitalar. As medidas estão 
previstas no Projeto de Lei 3998/12, 
do Senado.

A relatora na comissão, deputa-
da Jandira Feghali (PCdoB-RJ) re-
comendou a aprovação do texto na 
forma do substitutivo proposto pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, 
que substituiu o termo “quimiote-

rapia oncológica domiciliar de uso 
oral” por “tratamentos antineoplá-
sicos domiciliares de uso oral”. Os 
medicamentos antineoplásicos são 

usados para inibir ou evitar a disse-
minação de tumores.

Fracionamento por ciclo - A depu-
tada, no entanto, apresentou emen-
da para permitir o fracionamento por 
ciclo desses medicamentos, de acor-
do com a prescrição médica. Ela ex-
plica que a emenda se justifica pelo 
fato de o tratamento do câncer quase 
sempre combinar mais de uma eta-
pa, como cirurgia, radioterapia e qui-
mioterapia.

“Isso permite disponibilizar o 
quantitativo necessário para cada ci-
clo de tratamento, após o qual serão 
analisadas a toxidade e a tolerância 
do paciente ao medicamento recei-
tado”, argumentou.

Tramitação - O projeto, já aprova-
do pela Comissão de Defesa do Con-
sumidor, ainda será analisado, em 
caráter conclusivo, pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Jandira: emenda facilita tratamento

PINGA-FOGO

Leonardo Prado

Número de sindicatos
A notícia de que existem mais 

de 15 mil sindicatos organizados 
no Brasil chamou a atenção do de-
putado Arolde de Oliveira (PSD- 
RJ). O parlamentar observou que 
a suposta grande motivação para 
a organização civil alegada em re-
portagem sobre o tema é na ver-
dade a contribuição sindical obri-
gatória, o que, para ele, distorce 
os reais objetivos da legislação. 

Café certificado
Moreira Mendes (PSD-RO) 

ressaltou o desenvolvimento da 
tecnologia agrícola em Rondônia.
seu estado. O deputado explicou 
que, em abril, a Embrapa recebeu 
o certificado de proteção de cul-
tivar para plantar o café conilon 
(também conhecido como robus-
ta). Segundo Moreira Mendes, foi 
a primeira vez que uma planta-
ção de café conilon recebeu esta 
certificação no País. Trata-se de 
um café diferente do arábica, que 
predomina no Brasil. Os grãos do 
tipo robusta chegam a ter o dobro 
da cafeína contida nos arábicas. 

Petróleo em Pernabuco
Um dos destaques no último 

leilão da Agência Nacional de Pe-
tróleo foi a Bacia de Pernambu-
co-Paraíba. Inocêncio Oliveira 
(PR-PE) ressaltou a importância 
de Pernambuco nas energias al-
ternativas e a evolução do esta-
do na produção de petróleo e gás 
natural. O desenvolvimento do 
segmento petrolífero no Nordes-
te, segundo Inocêncio, favorece 
a redução das desigualdades re-
gionais e a emancipação econô-
mica da região, que poderá vir a 
ter algumas das maiores bacias 
petrolíferas do País.

Combate ao bullying
Audiência pública debateu a 

criação de um programa de com-
bate ao bullying. Lincoln Portela 
(PR-MG) ressaltou a importância 
do tema e lembrou que a violência 
do bullying pode assumir várias 
formas: física, social, psicológi-
ca, além de ter várias motivações. 
Portela pediu que também seja 
considerado bullying o trote nas 
universidades, pois esse tipo de 
situação muitas vezes coloca o 
calouro em situação humilhante 
e termina em violência, assédio 
sexual e moral e perseguição que 
pode prosseguir por anos.

Gustavo Lima
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SEGURANÇA PúBLICA l Câmara cria comissão especial para estudar formas de conter violência praticada por menores

Projetos ampliam internação de infratores
Wilson Silveira

Dois casos de violência extrema 
praticada por adolescentes em São 
Paulo chocaram a população: o as-
sassinato de um estudante univer-
sitário na frente de sua casa, mesmo 
sem ter resistido ao assalto, e a morte 
de uma dentista, queimada viva por 
um adolescente de 17 anos. Depois 
disso, no Rio de Janeiro, um menor 
de 16 anos estuprou uma passageira 
de um ônibus em movimento, após 
ameaçar de morte o motorista e os 
outros passageiros. A onda de infra-
ções graves praticadas por jovens 
repercute na Câmara, que criou na 
semana passada uma comissão es-
pecial para analisar o assunto. 

A comissão vai analisar 18 pro-
postas, que tramitam em conjunto. 
O principal foco é o aumento do pe-
ríodo de internação do jovem que 
comete infração grave, comparável 
ao crime hediondo. Essa proposta 
está presente em nove dos 18 proje-
tos. Nenhum deles prevê a redução 
da maioridade penal para 16 anos. O 
assunto é objeto de diversas propos-
tas de emenda à Constituição, que 
receberam parecer contrário do re-
lator, deputado Luiz Couto (PT-PB).

Proposta de Alckmin - Hoje, o 
período máximo de internação é de 
três anos. A comissão especial vai 
analisar, entre outros pontos, uma 
proposta trazida à Câmara em abril 
pelo governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, e apresentada pela 
deputada Andreia Zito (PSDB-RJ). 

O projeto tem quatro objetivos: 
amplia a internação para até oito 
anos, em casos equivalentes a crimes 
hediondos, como homicídio qualifi-
cado, latrocínio, extorsão mediante 
sequestro e estupro; cria um Regi-
me Especial de Atendimento para 
os adolescentes que completarem 18 
anos, que  seriam separados dos mais 

O deputado Luiz Couto (PT-PB), 
integrante da Frente Parlamentar 
dos Direitos Humanos, nega que os 
crimes cometidos por jovens estejam 
aumentando.

“Houve uma diminuição signi-
ficativa da violência. O problema é 
que, quando um adolescente come-
te uma infração, é aquela comoção 
geral. A própria mídia, que deveria 
colocar o debate sobre investimento 
em educação, fica colocando como se 
as crianças e os adolescentes fossem 
os grandes responsáveis pela violên-
cia”, disse.

O deputado discorda da ampliação 
das punições, conforme as propostas 

jovens; prevê a internação por tempo 
indeterminado dos jovens infrato-
res com doença mental; e aumenta 

a pena do adulto que participa de 
crime junto com menor de idade.

A receber a proposta, o presiden-

VEJA NA  
TV CÂMARA
Saiba como |8

Deputado diz que adolescentes são vítimas da violência

em discussão na Câmara. “As crian-
ças e os adolescentes, na sua maioria, 
são vítimas da violência. Agora estão 
querendo usar essa punição, numa 
atitude punitiva, vingativa”, afirmou 
o deputado, que é autor do parecer 
contrário às propostas de redução da 
maioridade penal. O parecer aguarda 
votação na Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania (CCJ). 
Vítimas - O Mapa da Violência 

Contra Crianças e Adolescentes, 
divulgado no final do ano passado 
pelo Centro Brasileiro de Estudos 
Latino-Americanos, revela que 
houve aumento da violência contra 
os jovens. De acordo com o estudo, 
desde 1980, a taxa de homicídios na 
população brasileira entre zero e 19 
anos subiu 346%, indo de 3,1 para 
13,8 homicídios para cada 100 mil 
pessoas nessa faixa etária. 

Essa taxa coloca o Brasil como 
o quarto mais violento entre 92 
países estudados. O sociólogo Ju-
lio Jacobo, coordenador do estudo, 

não acredita que o endurecimento 
das leis ou a redução da maioridade 
penal vá resolver o problema:

“Não é um problema de leis, é 
um problema da aplicação das leis. 
Isso em primeiro lugar. Em segundo 
lugar, até quando se pode reduzir? 
Vamos supor que se reduza para 
16. Então vão aparecer problemas 
aos 14 anos de idade, vamos redu-
zir para 14, para 12, para 10, para 
8, para 6.  Daqui a pouco, daqui a 
alguns anos, a criança ao nascer vai 
ter que demonstrar boa conduta. Eu 
defendo o combate à impunidade 
e à tolerância institucional [com o 
crime].”

te da Câmara, Henrique Eduardo Al-
ves, disse que a Casa se posicionará 
sobre o assunto. “As demandas são 
crescentes, são novas, adquirem ou-
tras configurações, e isso exige uma 
resposta muito rápida também. Esta 
Casa poderá responder, muito em 
breve, àquela grande ansiedade que é 
hoje de todo o povo brasileiro”, disse.

Avaliação psicológica - Outra 
proposta que será analisada pela co-
missão especial é a do deputado Edu-
ardo da Fonte (PP-PE), que propõe 
o aumento do tempo de internação 
para até 14 anos do jovem que co-
meter infração equivalente ao crime 
hediondo. A internação dependerá 
de laudo psicológico, que vai avaliar 
se o menor tinha capacidade para 
entender o ato que praticou. Além 
disso, o texto dobra a pena do adulto 
que participar de crime junto com 
um menor de idade.

“Isso vai evitar que os bandidos 
aliciem jovens para fazer parte de 
suas quadrilhas”, disse o deputado.

Estatística - Levantamento feito 
pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República mostra 
que 90 mil brasileiros de 12 a 21 anos 
cumpriram medida socioeducativa 
no ano passado. 

Outro estudo feito em 2011 pelo 
Ministério da Justiça sobre as causas 
de internação de menores mostrou 
que as principais infrações eram 
furto e roubo, com 44%, e tráfico 
de drogas, com 27%. Os crimes gra-
ves representavam minoria: 8,4% 
cumpriam medida socioeducativa 
por homicídio, e 1,9% por latrocínio 
(roubo seguido de morte).  

Fonte: contra o aliciamento Alves: resposta rápida

Desde 1980, a taxa 
de homicídios na 

população brasileira 
entre zero e 19 anos 

subiu 346%

Rodolfo StuckertZeca Ribeiro
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PINGUE-PONGUE l Adolescentes infratores

Chinaglia: novas leis não
vão resolver o problema

Sampaio: crime hediondo
requer internação maior

Líder do governo, o deputado Arlindo Chinaglia (SP) considera a 
proposta do governador Geraldo Alckmin equivocada ao pressupor que 
o combate à violência depende de novas leis, “quando o Estado de São 
Paulo não consegue sequer fazer cumprir as leis existentes”. Chinaglia 
afirma também que a criminalidade na adolescência é muito complexa, 
e uma das causas é a disseminação do uso de drogas.

O líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio (SP), afirma que a pro-
posta do governador Geraldo Alckmin, de aumento do período de inter-
nação para até oito anos em caso de crime hediondo, mantém todos os 
princípios que nortearam o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
que são a proteção dos jovens. Mas ele avalia três anos de internação 
como um período muito curto para esse tipo de crime.

Como é a proposta do governador 
Alckmin?
Sampaio - É uma proposta muito in-
teligente. O governador não propôs 
a redução da maioridade de 18 para 
16 anos, apesar de ser a favor disso, 
e eu particularmente também ser. 
Por que não propuseram?
Sampaio - Como isso implica mu-
dança de texto constitucional, cer-
tamente haveria uma demora muito 
grande, um debate nacional muito 
grande, e a situação é emergencial e 
está a exigir uma solução rápida por 
parte do Congresso. Em vez disso, 
propõe uma alteração no ECA. 
Qual a principal alteração?
Sampaio - Um adolescente que pra-
tica um crime hediondo hoje respon-
de com uma internação de até três 
anos. É evidente que uma pessoa que 
comete uma atrocidade desse nível 
não pode voltar rapidamente para o 
convívio social, porque tem chances 
de praticar novamente. A proposta 
é que, nesses crimes hediondos, a 
internação seja de até oito anos. Daí 
sim, nós estaremos dando uma res-
posta para a sociedade. 
Como a proposta foi recebida no 
Congresso?
Sampaio - Aqueles que a confundi-

ram com redução da maioridade se 
posicionaram contrariamente. Mas 
assim que tiverem clareza de que não 
se trata de uma redução, eu tenho 
certeza de que vão recepcionar bem. 
O próprio presidente Henrique Alves 
recebeu muitíssimo bem a proposta. 
Será preciso fazer alguma alteração 
nos centros de internação?
Sampaio - A proposta mantém todos 
os princípios que norteiam o ECA. 
Apesar de ter feito 18 anos, ele não 
vai para o presídio. Ele é separado 
dos menores de idade, mas permane-
ce numa dependência especial, num 
regime de contenção maior. Esse 
adolescente continua tendo avalia-
ções semestrais.
O sr. destacaria outro ponto do pro-
jeto?
Sampaio - Também muda o Código 
Penal, dizendo que qualquer adulto 
que pratique qualquer crime junta-
mente com adolescente vai ter au-
mento de pena.
Existe um prazo para a análise da 
proposta?
Sampaio - O presidente Henrique 
Alves estipulou o prazo de 60 dias e 
disse categoricamente que quer vo-
tar esse tema antes do recesso par-
lamentar [18 de julho].

Para Chinaglia, 
proposta de 

Alckmin é escapista 
e equivocada

Segundo Sampaio,  
o projeto respeita 
os princípios que 
nortearam o ECA

Qual a posição do governo sobre o 
aumento do tempo de internação 
dos jovens infratores?
Chinaglia - Não há uma posição fi-
nal. Entretanto, frente a uma tenta-
tiva de redução da maioridade penal, 
o governo acredita que essa discus-
são quanto ao tempo de internação 
e, especialmente, em que condições 
a internação se dá, é um debate mui-
to mais civilizado.
O que o sr. acha da proposta do go-
vernador Geraldo Alckmin, forma-
lizada na Câmara pela deputada 
Andreia Zito?
Chinaglia - Ele quer fugir da res-
ponsabilidade que o Executivo tem 
de combater o crime, de desvendar 
os crimes, porque um dos piores e 
maiores estímulos à criminalidade 
é a sensação de impunidade. Então, 
ele errou várias vezes. Primeiro, tem 
que melhorar o trabalho de preven-
ção e de repressão ao crime no esta-
do de São Paulo. Segundo, ele não 
pode, mais uma vez, passar a ideia de 
que novas leis vão corrigir o proble-
ma. Não é necessária mais nenhuma 
lei para impedir o crime. Eu acho que 
é uma resposta escapista, cria uma 
ilusão de que vai melhorar, vai pre-
venir, e fica parecendo que, com as 

leis atualmente existentes, o crime 
é permitido. Não é.
Em que o Executivo falha?
Chinaglia - O Executivo é o responsá-
vel por fazer a lei prevalecer, mas não 
tem tido essa capacidade. O estado 
de São Paulo não controla sequer a 
entrada de celulares nos presídios.
Como resolver o problema da violên-
cia entre adolescentes?
Chinaglia - O grande desafio é a so-
ciedade procurar entender por quê, 
no Brasil, quem mais mata e mais 
morre são jovens. Na minha opinião, 
os valores maiores da própria socie-
dade estão se diluindo. As famílias, 
muitas vezes, perdem os filhos para 
as drogas. Muitas vezes o menor 
infrator tem que assumir o crime, 
para não pagar com a própria vida. 
Acho que esse ambiente do crime é 
infinitamente mais complexo do que 
parece.
Qual é o caminho?
Chinaglia - Tem que ir para resso-
cialização. Eu sou favorável, por 
exemplo, que o preso trabalhe, para 
se sustentar e à sua família. Não acho 
adequado que a sociedade tenha que 
arcar com esse gasto também. Mas 
não obrigar, tem que haver um tra-
balho de convencimento.
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 QR CODE O código pode ser 
lido por celulares ou tablets que 
tenham câmera fotográfica. É 
preciso baixar um leitor de QR 
Code no celular. Depois, acio-
nar o programa e direcionar a 
câmera do celular para o códi-
go, que a página de destino abre 
automaticamente. Há vários lei-
tores gratuitos para cada marca 
de celular (como o I-nigma para 
o iPhone). Consulte na internet 
quais os leitores de código dis-
poníveis para seu celular.

SESSÃO SOLENE | Parlamentares defendem aprovação de PEC para garantir amplo acesso à Justiça para todos os brasileiros

Deputados querem Defensoria mais forte
O deputado Valtenir Pereira (PSB-

-MT) cobrou ontem (3) a aprovação 
pela Câmara de propostas que con-
tribuam para o fortalecimento da 
Defensoria Pública no País. “Preci-
samos aprovar com urgência a PEC 
[proposta de emenda à Constituição] 
247/13, que fixa o prazo de oito anos 
para que União, estados e Distrito Fe-
deral se organizem para contar com 
defensores públicos em todas as uni-
dades jurisdicionais”, disse Pereira, 
durante sessão solene, proposta por 
ele e pelos deputados Amauri Teixeira 
(PT-BA), Alessandro Molon (PT-RJ) 
e Erika Kokay (PT-DF), para come-

morar o Dia Nacional da Defensoria 
Pública, comemorado em 19 de maio.

Para Pereira, alguns dispositivos 
da Constituição, como a igualdade de 
todos perante a lei e o amplo acesso 
à Justiça, têm se tornado letra morta 
quando se fala em assistência jurídi-
ca aos mais necessitados. “De nada 
adianta o Estado formalmente asse-
gurar o amplo acesso à Justiça e dis-
pensar de custas e de taxas judiciais, 
se o pobre não tiver à disposição um 
bom advogado”, disse o deputado, ao 
citar as dificuldades enfrentadas por 
sua família após o assassinato do pai, 
o agricultor Valdevino Luiz Pereira, 

em 1983, quando ele tinha 11 anos.
O deputado defendeu ainda a 

aprovação urgente da PEC 207/12, que 
dota de orçamento próprio a Defen-
soria Pública da União e do Distrito 
Federal, além da derrubada do veto 
imposto ao Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 114/11, a fim de asse-
gurar a mesma autonomia financeira 
às defensorias estaduais. 

Acesso - Por meio de mensagem 
enviada ao Plenário, o presidente da 
Câmara, Henrique Eduardo Alves, 
ressaltou o papel das defensorias para 
garantir a todos o acesso ao Judici-
ário. “Principalmente quando ainda 

temos uma estrutura socioeconômica 
desfavorável a uma parcela da popu-
lação”, disse Alves.

Por sua vez, o deputado Amauri 
Teixeira (PT-BA) defendeu a apro-
vação do Projeto de Lei 4367/12, que 
cria 789 cargos de defensor público da 
União. Segundo Teixeira, o País tem 
atualmente 1.800 membros do Minis-
tério Público, 5.349 juízes federais, 
mas apenas 480 defensores públicos 
federais. “A advocacia defende o Esta-
do; o Ministério Público, a sociedade 
como um todo; mas precisamos for-
talecer a defensoria, que defende os 
mais pobres”, argumentou Teixeira.

Seminário discute proteção de crianças na Copa
GRANDES EVENTOS | Encontro organizado pela CPI da Exploração Sexual reunirá autoridades e ativistas

A Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes realiza 
hoje, entre 9h e 13h, o seminário 
“Proteção das Crianças e Adoles-
centes no Contexto dos Megaeven-
tos Esportivos”. 

O encontro, aberto ao público, 
no auditório Nereu Ramos, terá a 
presença de autoridades, parla-
mentares, acadêmicos que estu-

dam o assunto e ativistas da área.
A presidente da CPI, deputada 

Erika Kokay (PT-DF), afirmou que 
a Copa do Mundo de 2014 traz a 
oportunidade de desenvolvimento 
em algumas áreas e coloca o Brasil 
como vitrine para o mundo inteiro. 
No entanto, ela ressaltou que esse 
período é “bastante propício para 
desviarmos a nossa atenção para 
a ocorrência de violações as mais 

diversas”, e por isso o governo e a 
sociedade civil devem assegurar a 
proteção integral dos direitos das 
crianças e adolescentes durante 
competições como essa.

Erika Kokay e a deputada Liliam 
Sá (PSD-RJ), relatora da CPI, deve-
rão participar do seminário, que 
também contará com a presença 
da ministra da Secretaria de Di-
reitos Humanos da Presidência da 

Integrantes da CPI lembram que megaeventos 
podem atrair diversos tipos de violações

República, Maria do Rosário; da 
presidente do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Conanda), Maria Izabel 
da Silva; e de representantes dos 
comitês de proteção das crianças e 
adolescentes no contexto dos me-
gaeventos esportivos no Distrito 
Federal, no Rio de Janeiro, em Mi-
nas Gerais, na Bahia, no Ceará e 
em Pernambuco.

Zeca Ribeiro

 Luiz Alves

As propostas preveem 
aumento dos quadros e autonomia 
financeira das defensorias públicas


